Zápis členské schůze Kynologického klubu Drahelčice – Rudná, o.s.
ze dne 5.3.2011
Program:
1. Volba zapisovatele a ověřovatele
2. Schválení programu
3. Členství a kontrola odpracovaných brigád za rok 2010
4. Účetní uzávěrka za rok 2010
5. Rozpočet na rok 2011
6. Revizní zpráva
7. Plán kontrol pro rok 2011
8. Výroční zpráva za rok 2010
9. Plán brigád pro rok 2011
10.Aktuální stav připravovaných akcí
11.Různé
12.Diskuze

Členská schůze byla zahájena ve 14:00 hod v klubovně kynologického klubu. Na
schůzi bylo přítomno celkem 11 členů s hlasovacím právem (příloha č. 1). Celkový
počet členů klubu je k dnešnímu dni: 14 řádných členů.

Přítomni: P. Knaizlová, J. Fišer, R. Mazáčková, K. Jašková, D. Dohnalová, O.
Fingerhut, R. Horáková, K. Tyrolová, M. Sokolová, K. Zavadilová,
J. Zachová
Omluveni: V. Šnaidaufová, D. Vlčková, P. Vlček
Neomluven:
Hosté:

Členská schůze je usnášení schopná.

Bod č.1 - Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
Usnesení č. 01-01/2011/ČS ze dne 5.3.2011
Členská schůze po projednání
schvaluje jako zapisovatele Kateřinu Jaškovou a ověřovatele zápisu Renátu
Horákovou.

Bod č.2 - Schválení programu
Usnesení č. 02-01/2011/ČS ze dne 5.3.2011
Členská schůze po projednání:
schvaluje program jednání členské schůze ze dne 5.3.2011 v této podobě:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Členství a kontrola odpracovaných brigád za rok 2010
Účetní uzávěrka za rok 2010
Rozpočet na rok 2011
Revizní zpráva
Plán kontrol pro rok 2011
Výroční zpráva za rok 2010
Plán brigád pro rok 2011
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8. Aktuální stav připravovaných akcí
9. Různé
10.Diskuze

Bod č.3 – Členství a kontrola odpracovaných brigád za rok 2010
Projednání:
Proběhla kontrola zaplacených členských poplatků pro rok 2011. Z aktuálního
seznamu řádných členů byla provedena kontrola odpracovaných brigádnických hodin
za rok 2010.
Byla předložena žádost paní Radky Mazáčkové, která žádá o prominutí
neodpracovaných brigádnických hodin za rok 2010 ve výši 6 ze závažných zdravotních
důvodů. Dále nemá opět odpracované brigádnické hodiny pí. Jansová. Ostatní členové
klubu mají řádně odpracované brigádnické hodiny.
Usnesení č. 03-01/2011/ČS ze dne 5.3.2011
Členská schůze po projednání:
Promíjí
paní Radce Mazáčkové neodpracované brigádnické hodiny za rok 2010 a
rozhodla
na základě Usnesení č. 10-03/2009/ČS ze dne 28.11.2009 o
vyloučení pí. Jansové z klubu, která opakovaně neodpracovala brigádnické hodiny a
členskou schůzi nepořádala o prominutí.

Bod č.4 – Účetní uzávěrka za rok 2010
Projednání:
Příjmy:
Položka

Výše

Převod z roku 2009

5.488,-

Členské příspěvky

8.500,-

Dar

3.500,-

Vlastní činnost (kurzovné)

27.600,-

Startovné Drahelská tlapka

2.100,-

Suma
Celková výše příjmů činní:

47.188,47.188,- Kč

Výdaje:
Položka

Výše

Výcvikové pomůcky

- 9.274,-

Plot a opravný materiál

- 4.272,-
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Položka

Výše

Zámky, FAB a klíče

- 2.381,-

Občerstvení na Drahelskou tlapku

- 1.578,-

Pronájem

- 268,-

Poštovní služby, kancelářské potřeby, inzerát

- 1.084,-

Barvy, štětce

- 2.404,-

Cestovní náklady

- 10.050,-

Předplatné Psí sporty

- 350,-

Suma

Celková výše výdajů činní:

31.661,-

31.661,- Kč

Usnesení č. 04-01/2011/ČS ze dne 5.3.2011
Členská schůze po projednání
Bere na vědomí účetní uzávěrku za rok 2010 a
Pověřuje
jednatelku klubu zaslat dopis Finančnímu úřadu Praha – západ
s informacemi o nezdanitelných příjmech.

Bod č.5 – Rozpočet na rok 2011
Projednání:
Předpokládané příjmy:
Položka
Členské příspěvky

Výše
8.500,-Kč

Kurzovné

35.000,-Kč

Poplatky za pořádané soutěže a další aktivity

5.000,- Kč

Převod z rozp. roku 2010
Celková výše předpokládaných příjmů činní

15.527,- Kč
64.027,- Kč
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Předpokládané výdaje:
Položka

Výše

Úprava klubovny a úschovny překážek

7.000,-

Nákup klubových oděvů

10.476,-

Nákup a úprava překážek, včetně nákupu kyn. pomůcek

10.000,-

Cestovní výdaje

6.000,-

Propagační materiál

1.000,-

Spotřební materiál

1.000,-

Benzín a propanbutan

2.000,-

Venkovní (zahradní) nábytek

8.000,-

Reprefond

500,-

Pronájem

500,-

Sekačka – benzínová
Celková výše předpokládaných výdajů činní

12.000,58.476,-

V roce 2011 je předpokládán nákup či výroba tohoto hmotného majetku klubu:
- Benzínová sekačka na trávu
- Překážky – áčko, malé áčko, vysoký žebřík, přeskokové překážky, kladina –
mobilní,
- Zahradní nábytek
Usnesení č. 05-01/2011/ČS ze dne 5.3.2011
Členská schůze po projednání
schvaluje rozpočet klubu na rok 2011 a
souhlasí s navrženými účetními položkami a plánem výdajů za hmotný majetek.

Bod č.6 - Revizní zpráva
Projednání:
Revizorka klubu informovala přítomné o závěrech provedené kontroly knihy příjmů a
výdajů, kontrole všech účetních dokladů a fyzickou kontrolou vybavení klubu. Revize
byla provedena 31.12.2010 a bylo kontrolováno období od 12.7.2010 do 31.12.2010.
Během revize nebyl shledán žádný nesoulad či nesrovnalost.
Usnesení č. 06-01/2011/ČS ze dne 5.3.2011
Členská schůze po projednání
bere na vědomí předloženou revizní zprávu ze dne 31. prosince 2010.
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Bod č.7 - Plán kontrol pro rok 2011
Projednání:
Revizorka klubu stanovila revizní dny v roce 2011, a to tyto 30.06.2011 a 31.12.2011.
Usnesení č. 07-01/2011/ČS ze dne 5.3.2011
Členská schůze po projednání
Bere na vědomí předložený plán kontrol na rok 2011

Bod č.8 - Výroční zpráva za rok 2010
Projednání:
Jednatelka klubu předložila návrh výroční zprávy.
Usnesení č. 08-01/2011/ČS ze dne 5.3.2011
Členská schůze po projednání
schvaluje předloženou výroční zprávu za rok 2010 a
ukládá
jednatelce klubu předat 1 paré tištěné výroční zprávy za rok 2010
sponzorům, zveřejnit výroční zprávu na internetových stránkách klubu a dodat do
klubovny.

Bod č.9 – Plán brigád pro rok 2011
projednání:
Plán brigád na rok 2011
Činnost

termín

Zodpovědná osoba

oprava
střechy
na
úschovně Do 30.4.2011
překážek a na klubovně (včetně
vnitřního stropu)

K. Zavadilová

Úprava opláštění
klubovny

K. Zavadilová

severní

stěny Do 30.4.2011

jarní úklid areálu cvičiště

2.4.2011

vybudování zázemí pro návštěvníky Do 30.4.2011
kurzů – venkovní posezení
konečná úprava
pozemku

–

zarovnání

K. Zavadilová

– Dle
možnosti R.
Horáková
bude
závozu hlíny
kontaktovat SSÚD Rudná

sekání pozemku v průběhu sezóny

průběžně

Nákupy kynologických překážek

průběžně

Nákup sekačky

Do 31.3.2011

Výroba kynologických překážek

průběžně

Evidence majetku

Proběhne od 9:00 hod

K. Jašková

K.Jašková+K.Zavadilová
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Usnesení č. 09-01/2011/ČS ze dne 5.3.2011
Členská schůze po projednání
souhlasí s plánem brigád na rok 2011
a ukládá výboru klubu zveřejnit na webových stránkách klubu seznam plánovaných
aktivit a termínů jednotlivých brigád a tento plán průběžně aktualizovat dle priorit a
požadavků a zároveň dle předpovědi počasí. O veškerých změnách vždy zavčas
informovat všechny členy klubu.

Bod č.10 – Aktuální stav připravovaných akcí
Projednání:
Den Země – Dne 16.4.2011 pořádá ČSOP žlutý květ akci Den Země, na kterých se
bude prezentovat náš klub. Koordinaci této akce má na starosti O.Fingerhut, který
zatím připravuje program, který by se měl sestávat z předvedení jednotlivých
kynologických sportů, kterým se věnují členové klubu.

Drahelská tlapka – V současné době jsou již zajištěni sponzoři a probíhá poslední fáze
trasování. Následně bude vypracována mapa jednotlivých tras. S tímto plánem bude
zaslána žádost na Lesy ČR o povolení závodu.
Je zajištěno tištění jednotlivých podkladů typu reklamní letáčky, přihlášky, poklady
pro závodníky atd. Je částečně zajištěno i personální obsazení v průběhu závodu.
Usnesení č. 10-01/2011/ČS ze dne 5.3.2011
Členská schůze po projednání
Bere na vědomí stav přípravných prací na akci Den Země a Drahelskou tlapku.
Bod č.11 - Různé
Na základě návrhu Kateřiny Zavadilové byly upraveny pro rok 2011 počty
odpracovaných brigádnických hodin pro Kateřinu Jaškovou a Kateřinu Zavadilovou ve
výši 5 hodin a pro Renátu Horáková 0 hodin.
Dále byla probírána Evidence majetku – Je nutné vytvořit seznamu veškerého
majetku klubu a následně tento majetek označit evidenčními štítky. Bude řešeno na 1.
brigádě tohoto roku.
Pro všechny členy klubu je možnost večerního posezení a opékání buřtů v areálu
cvičiště na Čarodějnice. Podrobnosti budou zveřejněny na internetových stránkách
klubu.
Členská schůze po projednání
Souhlasí s výší odpracovaných brigádnických hodin pro K.Jaškovou, K.Zavadilouv a
R. Horákovou.
Souhlasí s vytvořením komplexní evidence majetku
Bere na vědomí možnosti opékání buřtů na čarodejnice.
Schůze byla ukončena v 16:10 hod.
Přílohy k zápisu:
Příloha č. 1 - Prezenční listina

Zapisovatel:Kateřina Jašková

Ověřovatel: Renáta Horáková
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